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R O M Â N I A 
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Şedinţa publică din 28.09.2017 

Completul compus din: 

PREŞEDINTE Alina-Gabriela Jurubiţă 

GREFIER: Liliana Mihai 

 

 

Pe rol soluţionarea cererii formulată de petentul D M  cu 

domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat Velescu Cristina, cu sediul în C , str. 

B nr.  bl. , ap.   Judeţul  D  având ca obiect  exequator (recunoaşterea 

hotărârilor străine).  

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor. 

Procedura de citare este legal îndeplinită, părţile având termen în cunoştinţă în 

condiţiile art. 154 şi următoarele din noul Cod de procedură civilă. 

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă prin care se arată 

părţile, obiectul, stadiul pricinii, după care: 

Instanţa se constată competentă material, general şi teritorial să soluţioneze prezenta 

cauza în temeiul art. 1099 Cod procedură civilă. 

Instanţa în temeiul art. 258 Cod procedură civilă încuviinţează pentru reclamant  

proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei. 

Instanţa, în considerarea dispoziţiilor art.394 Cod de procedură civilă, faţă de actele 

şi lucrările dosarului, constată prezenta cauză în stare de judecată şi  rămâne în pronunţare 

 

 

              T R I B U N A L U L  
 

Prin  cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la 

data de 05.09.2017 sub număr de dosar 6012/118/2017, petentul D M a 

solicitat recunoaşterea hotărârii judecătoreşti  nr.580/16 P.P.- Cron. 24/2017 din data de 

22.12.2016, pronunţată de Tribunalul pentru minori din U  P  privind declararea 

decăderii răspunderii părinteşti a mamei S Z  

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Reg.2201/2003. 

În dovedirea cererii  s-au depus hotărârea judecătorească apostilată, traducerea acesteia 

în limba română, copie carte de identitate. 

Pentru soluţionarea cauzei, instanţa a încuviinţat şi administrat  proba cu înscrisuri. 

Analizând cererea formulată prin prisma materialului probator existent la dosarul 

cauzei şi a dispoziţiilor normative incidente, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată  

pentru următoarele considerente:  

Prin hotărârea judecătorească  nr.580/16 P.P.- Cron. 24/2017 din data de 22.12.2016, 

pronunţată de Tribunalul pentru minori din U  P s-a dispus decăderea mamei 

S Z din drepturile părinteşti. 
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Potrivit art.1094 CPC, termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie 

contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror 

autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, art.1095 CPC stabilind că 

hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în România, dacă se referă la statutul 

personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate. 

Noul Cod de procedură civilă, aplicabil şi cererii de faţă, distinge între recunoaşterea 

de plin drept (art.1094 Cod procedură civilă) şi recunoaşterea prin hotărâre judecătorească a 

instanţei române ( art. 1095 – 1096 Cod procedură civilă). 

Astfel, conform art. 1095 CPC, hotărârile străine sunt recunoscute de plin drept în 

România, dacă se referă la statutul personal al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate 

sau dacă, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie 

al fiecărei părţi ori, în lipsă de recunoaştere, au fost pronunţate în baza legii determinate ca 

aplicabilă potrivit dreptului internaţional privat român, nu sunt contrare ordinii publice de 

drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare. 

Potrivit art.1096 CPC, hotărârile referitoare la alte procese decât cele prevăzute la 

art. 1094 pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de autoritatea lucrului judecat, dacă 

sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) hotărârea este definitivă potrivit legii 

statului unde a fost pronunţată; b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii 

statului de sediu, competenţa să judece procesul fără a fi întemeiată exclusiv pe prezenţa 

pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în statul de sediu al 

respectivei jurisdicţii; c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine 

între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea. (2) Dacă hotărârea a fost 

pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, ea trebuie să constate, de asemenea, că 

părţii în cauză i-a fost înmânată în timp util atât citaţia pentru termenul de dezbateri în fond, 

cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi de a exercita 

calea de atac împotriva hotărârii. 

În cauză, instanţa constată că sunt incidente dispoziţiile art. 1096-1097 CPC privind 

recunoaşterea prin hotărâre judecătorească a instanţei române.  

În acest context, potrivit art.1100 alin.1 CPC, cererea de recunoaştere a hotărârii 

străine trebuie să fie însoţită de copia hotărârii străine, de dovada caracterului definitiv al 

acesteia şi de orice act oficial care să ateste că citaţia şi actul de sesizare au fost cunoscute, în 

timp util, de către partea împotriva căreia s-a pronunţat hotărârea, dar alin.3 al textului 

dispune că, în cazul în care cererea de recunoaştere nu este însoţită de toate documentele 

prevăzute la alin.1 al textului, instanţa poate accepta documente echivalente sau, dacă se 

consideră suficient edificată, poate dispensa partea de producerea lor. 

Petentul a depus hotărârea străină ce solicită a fi recunoscută. 

Potrivit art. 1100 alin. 2 Codul de procedură civilă, actele prevăzute la alin.  1 vor fi 

însoţite de traduceri autorizate şi vor fi supralegalizate, cu respectarea dispoziţiilor art. 1092. 

Prin O.G. nr.66/1999 modificată prin Legea nr.52/2000, România a aderat la 

Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 

Haga la 5 octombrie 1961. Potrivit art.3 din Convenţie, singura formalitate care ar putea fi 

cerută pentru a atesta veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului 

sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei 
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definite la art. 4, eliberată de către autoritatea competentă a statului din care emană 

documentul.  

În cauza de faţă, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul 

actului, identitatea sigiliului şi a ştampilei aplicate pe hotărârea depusă la dosar sunt atestate 

prin aplicarea apostilei prevăzute de Convenţia de la Haga. 

Numita S Z a avut cunoştinţă de derularea procedurii judiciare finalizată 

cu pronunţarea hotărârii, aceasta fiind comunicată la data de 10.01.2017. 

În concluzie,  instanţa constată că documentele prezentate demonstrează îndeplinirea 

condiţiilor stabilite de art.1096 Codul de procedură civilă. 

Instanţa a dat eficienţă dispoziţiilor art.1102 alin.2 CPC şi a soluţionat cauza fără 

citarea numitei S Z  câtă vreme hotărârea judecătorească nr.580/16 P.P.- Cron. 

24/2017 din data de 22.12.2016 nu a fost pronunţată în lipsă. 

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, constatând că în speţă sunt îndeplinite 

condiţiile impuse de textele de lege menţionate mai sus, instanţa va admite cererea şi va 

încuviinţa recunoaşterea pe teritoriul României a efectelor hotărârii judecătoreşti nr.580/16 

P.P.- Cron. 24/2017 din data de 22.12.2016, pronunţată de Tribunalul pentru minori din 

U , P . 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 

 

Admite cererea formulată de petentul D M , cu domiciliul 

procesual ales la Cabinet Avocat Velescu Cristina, cu sediul în Craiova, str. B

nr.  bl.  ap   Judeţul  D  având ca obiect  exequator (recunoaşterea hotărârilor 

străine).  

Recunoaşte pe teritoriul României efectele efectelor hotărârii judecătoreşti nr.580/16 

P.P.- Cron. 24/2017 din data de 22.12.2016, pronunţată de Tribunalul pentru minori din 

U  P ). 

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la 

Tribunalul Constanţa. 

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.09.2017. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,      GREFIER, 

Alina-Gabriela Jurubiţă                 Liliana Mihai 

 

 

 

 

Red.jud.A.G.Jurubiţă/3 ex./28.09.2017. 

Emis 1 com/29.09.2017  
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